
هستید، در این صفحه از سایت فنی کارا مطالبی را برای  خدمات لوله بازکنی در تهران اگر نیازمند
 شما مهیا نمودیم تا به کمک آنها از انواع روش های موجود جهت رفع گرفتگی لوله، نحوه محاسبه

تهران و لیست افراد متخصص در محدوده خودتان آگاه شوید، پس با ما همراه  هزینه لوله بازکنی
 .باشید

 :و اما مطالبی که در این صفحه دنبال خواهید نمود

  دریافت خدمات لوله بازکنی تضمینی در تهران با فنی کارا 
 باز کردن لوله با انواع چاه بازکن ها را یاد بگیرید ! 

o باز کردن لوله با استفاده از محلول لوله بازکنی 
o فنر لوله بازکنی؛ رایج ترین شیوه رفع گرفتگی لوله 
o  گرفتگی لوله به کمک جوش شیرین و نمکرفع 
o تلمبه دستی؛ یک چاه بازکن قدیمی و پرکاربرد 

 آگاهی از نحوه محاسبه هزینه لوله بازکنی در تهران 
  لوله بازکنی سیار از غرب به شرق تهران با فنی کارا  
 سؤاالت متداول در زمینه لوله بازکنی تهران 
 فیلم های کاربردی جهت رفع گرفتگی انواع لوله 

 دریافت خدمات لوله بازکنی تضمینی در تهران با فنی کارا

داده و آگهی بهترین ها را  امتیاز فنی کارا با تکیه بر نظرات و نقدهای مشتریان، به افراد لوله بازکنی
برای تمام افراد لوله بازکن  به شما نمایش می دهد. ضمن اینکه شما می توانید، امتیازهای ثبت شده

 ترین فرد، نمایید. خدمات لوله بازکنی تهران در مطمئن را مشاهده و اقدام به انتخاب بهترین و
ساعته و شبانه روزی ارائه می شود. پس دیگر الزم نیست نگران گرفتگی  ۲۴بصورت  سایت فنی کارا

به صورت  لوله بازکن تهران روز افراد های لوله های منزل خود باشید؛ زیرا در هر ساعت از شبانه
 .فوری آمادگی حضور در محل و خدمت رسانی به شما عزیزان را دارند



 
  افوری و تضمینی با مجموعه فنی کار خدمات لوله بازکنی 

آماده ارائه خدمات فوری در محل هستند  ساعته ۲۴ عالوه بر تهران، افراد فنی ما در دیگر شهرها نیز
، نزدیکترین فرد به محل زندگی شما لوله بازکنی کرج و به محض تماس شما به عنوان مثال با افراد

 .اعزام می گردد

 :مهم ترین خدمات وب سایت فنی کارا در حوزه لوله بازکنی تهران

 کامالً بهداشتی در ایام کرونا ارائه خدمات لوله بازکنی  
 ه و تضمینیساعت ۲۴ لوله بازکنی شرق تهران 
 برطرف کردن گرفتگی چاه فاضالب 
 استفاده از دستگاه های لوله بازکنی پیشرفته 
 به کارگیری به روزترین روش ها در لوله بازکنی 
 بدون کثیف کاری لوله بازکنی غرب تهران 
 چاه بازکن توالت ایرانی و فرنگی 
 و قیمت مناسب ادارات و منازل لوله بازکنی سیار  
 رفع گرفتگی لوله و ترمیم نشتی بدون تعطیلی 
 لوله بازکنی شبانه روزی شمال و جنوب تهران  
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 !باز کردن لوله با انواع چاه بازکن ها را یاد بگیرید

روش های مختلفی برای باز کردن لوله ها وجود دارد که شما می توانید با یادگیری آن ها، خودتان 
بیشتر  روش های چاه بازکنی در تهران د. در ادامه با برخی از ایناقدام به رفع گرفتگی لوله ها نمایی

 .آشنا خواهید شد

 باز کردن لوله با استفاده از محلول لوله بازکنی

زیادی در بازار یافت می شود، که می توان از آن ها برای رفع گرفتگی  محلول های لوله بازکنی امروزه
را درون لوله  محلول مواد بدین صورت است که مقداری ازلوله ها استفاه کرد. نحوه استفاده از این 

ریخته و سپس طبق دستور روی ظرف آن، مدت زمانی را صبر می کنید تا محلول اثر نموده و چربی 
ها و رسوبات را در خود حل کند. سپس مقداری آب درون لوله بریزید، تا رسوبات حل شده در 

 .محلول را بشوید

 
یب آنها با گازهای استفاده زیاد از محلول های لوله بازکنی منجر به تولید مواد خطرناک، ناشی از ترک

  ت.متی انسان و حتی لوله ها مضر اسداخل چاه می شود که برای سال

 



را فراموش نکنید و ظرف آن را دور از دسترس  دستکش و ماسک هنگام استفاده از این محلول ها،
انند، باعث کودکان قرار دهید. دقت کنید که اگر محلول ها و اسیدهای لوله بازکنی زیاد درون لوله بم

پوسیدگی و خوردگی آن می شوند. استفاده چند باره از محلول ها نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد 
خدمات لوله  داشت. پس اگر با یکبار استفاده از آن ها مشکل برطرف نشد، حتماً کار را به افرادی که

 .ارائه می دهند، بسپارید بازکنی فوری در تهران

خوب در کنار خاصیت جرم زدایی قوی که دارد، نباید به لوله ها آسیب  تاندارداس یک محلول :نکته
 کمی دشوار است. البته خدمات مطمئن جدی وارد کند. بنابراین اعتماد به یک لوله بازکن منصف و

لوله بازکنی  فقط به شهر تهران ختم نمی شود و لیستی از افراد متعهد در زمینه سایت فنی کارا،
 .، نیز با مراجعه به صفحه مربوط به آن در اختیار شما کاربران گرامی قرار می گیردمشهد

 فنر لوله بازکنی؛ رایج ترین شیوه رفع گرفتگی لوله

در تهران می باشد. این فنرها در دو مدل  کاربردی ترین وسیله برای افراد لوله بازکنی فنر چاه بازکن
ساده و پیشرفته وجود دارند، که می توانید با استفاده از آن هر مدل گرفتگی را برطرف نمایید. فنر 

نیز گفته می شود، مخصوص افراد لوله بازکن بوده و استفاده  دستگاه لوله بازکنی پیشرفته که به آن
 .باشد از آن نیازمند دانش و مهارت خاصی می

  
  .نر لوله بازکنی هیدرولیکی، رفع گرفتگی و رسوب زدایی بسیار سریع و آسان می باشدبا ف
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برای کسانی که در این زمینه قدری مهارت دارند، قابل استفاده است. نحوه به  فنر لوله بازکنی دستی
وده و سپس کارگیری آن بدین صورت است که سر فنر را تا جایی که به گرفتگی برسد، داخل چاه نم

 شروع به چرخاندن سریع دسته آن می کنید. سر فنر خاصیت ارتجاعی داشته و با چرخیدن، تمام
را از دیواره چاه جدا نموده و به خود جذب می کند که پس از خارج نمودن آن از  چربی ها و رسوبات

 چاه، درمحل مورد نظر مقداری آب بریزید

ترجیحاً خودتان اقدام به باز کردن آن ننمایید. زیرا احتمال  ها شدید است، گرفتگی لوله در صورتی که
آسیب دیدگی لوله وجود دارد، بهتر است از دانش متخصصین لوله بازکنی در سایت های معتبر نظیر 

هرانی می توانند از خدمات فوری و شبانه استفاده کنید، که شهروندان ت لوله بازکنی برچسب سایت
 .روزی آن بهره مند شوند

 رفع گرفتگی لوله به کمک جوش شیرین و نمک

وجود دارند، نیز برای باز کردن  شاید برایتان جالب باشد موادی که در کشوها و کابینت های آشپزخانه
و ارزان قیمت محسوب می  لوله بازکنی خانگی لوله کاربردی می باشند! این مواد یکی از روشهای

 .شوند

استفاده کنید.  جوش شیرین و نمک برای باز کردن لوله هایی با گرفتگی خفیف، می توانید از ترکیب
بدین صورت که نصف فنجان نمک را با نصف فنجان جوش شیرین ترکیب نموده و سریعاً آن را به 

وش داخل چاه بریزید. ترکیبی که دقیقه، مقداری آب ج ۱۵تا  ۱۰داخل چاه بریزید. پس از گذشت 
 .درون چاه به وجود می آید، باعث از بین رفتن بسیاری از چربی ها، جرم ها و رسوبات می شود
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  ب جوش شیرین و نمک، یکی از روش های کاربردی رفع گرفتگی لوله به صورت خانگیترکی

 تلمبه دستی؛ یک چاه بازکن قدیمی و پرکاربرد

که در اکثر منازل یافت می شوند، در بسیاری از اوقات  تلمبه های دستی شاید به نظر ساده بیاید اما
رفتگی های خفیف را برطرف می نمایند. نحوه استفاده از آن برای رفع گرفتگی لوله ها کارآمد بوده و گ

ها بدین صورت است که ابتدا باید اطراف دهانه چاه را قدری آب بریزید، تا شرایط برای چسبندگی 
 .تلمبه ایجاد شود

در مرحله بعد تلمبه را روی دهانه چاه بگذارید، به طوری که لبه های آن کامالً روی سطوح اطراف چاه 
گرفته و هوا به داخل آن نرود. حال باید دسته تلمبه را فشار دهید تا خأل ایجاد کند، این کار را  قرار

شود و آن ها را جابه جا نماید و به  رسوبات چاه چند بار انجام دهید تا خأل ایجاد شده باعث مکش
تا رسوبات را  این صورت راه آب باز شود. پس از استفاده از تلمبه، قدری آب جوش در چاه بریزید

 .بشوید

 

 

 



 آگاهی از نحوه محاسبه هزینه لوله بازکنی در تهران

بر اساس نرخ مصوب اتحادیه صنف لوله بازکن ها که زیر مجموعه اتحادیه  قیمت لوله بازکنی
تأسیسات مکانیکی است، می باشد و این افراد نباید بیشتر از نرخ نامه دریافت کنند. هزینه دریافتی 

، به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه برخی از آن ها را به له بازکنی در تهرانخدمات لو برای
 .اطالع شما می رسانیم

 نوع و میزان سختی گرفتگی لوله 
 تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده لوله بازکن 
 مدت زمان انجام کار 
 هزینه های رفت و آمد چاه بازکن تهران 
 هزینه تعداد خدمات از قبل تعیین نشده 

 
هزینه خدمات پیش بینی نشده مانند نیاز به باز کردن سینک ظرفشویی عالوه بر رفع گرفتگی توالت 

  .هزینه کل تأثیرگذار استفرنگی در محل، بر محاسبه 

 



در تهران و  شماره لوله بازکنی فوری و تضمینی سایت فنی کارا با آسان نمودن راه های دسترسی به
قیمت  دیگر شهرها، به شما در دریافت خدمات قیمت مناسب کمک کرده تا بتوانید عالوه بر مقایسه

محل مورد نظر شما خدمت رسانی می کنند های مختلف، افرادی را که در نزدیکی  چاه بازکنی
از  شکایت شناسایی و از این طریق، بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. همچنین برای

افراد سودجو پس از پیگیری های الزم از سوی واحد پشتیبانی سایت، در صورت نیاز با مراجعه به 
 .فع نماییداتحادیه سریعاً مشکل خود را با فنی کار مربوطه ر 

 "اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان" :نام اتحادیه
 (۱۰پالک  -کوچه سمنان  -ابتدای خیابان شریعتی  -خیابان انقالب  -آدرس: )تهران 

 ۰۲۱ -۷۷۵۱۲۲۲۶،  ۰۲۱- ۷۷۵۳۱۴۰۱ :شماره اتحادیه لوله بازکنی تهران

 لوله بازکنی سیار از غرب به شرق تهران با فنی کارا

نیست نگران مشکالت مربوط به لوله ها باشید؛ زیرا افراد آگهی دهنده در سایت فنی کارا  دیگر نیازی
پایتخت را بالفاصله پس از تماس با آنها  جنوب تا شمال و غرب تا لوله بازکنی شرق تهران خدمات

کردن چاه، ارائه می دهند. بنابراین شما می توانید برای انواع خدمات لوله بازکنی در تهران مانند باز 
رفع گرفتگی توالت فرنگی، درآوردن اجسامی مانند طال و تلفن همراه از چاه، تعمیر تأسیسات 

 .و شبانه روزی بدهید لوله بازکنی فوری ساختمان و... در هر نقطه شهر که هستید درخواست خدمات



 
  اعزام فوری لوله بازکنی سیار به مناطق شرق، غرب، شمال و جنوب تهران

در مناطق مختلف تهران از  لوله بازکنی های سیار به طور کلی به چند روش می توان به مشخصات
 :رسی پیدا کرد که در اینجا به بیان ساده ترین روش ها خواهیم پرداختطریق سایت فنی کارا، دست

 می توانید در آدرس :روش اول www.fanikara.com  بعد از وارد کردن شهر، سرویس
درخواستی و منطقه خود اسامی کلیه لوله بازکن های مجرب در سراسر تهران را به صورت 

 .فعال است، درخواست خود را ثبت کنید یکجا مشاهده کرده و با افرادی که آگهی آنها
 می توانید با سرچ عباراتی همچون لوله بازکنی، چاه بازکن، لوله بازکنی شبانه  :روش دوم

به صفحه خدمات لوله بازکنی  سایت فنی کارا روزی در تهران و... در گوگل و کلیک بر روی
کردن شهر و سرویس،  تهران و مشخصات افراد فنی کار مستقیماً و بدون نیاز به وارد

دسترسی پیدا کنید. برای دریافت دیگر خدمات فنی نیز به همین شکل می توان سریعاً با 
 .متخصصین سرویس مربوطه ارتباط گرفت

 لوله  در این روش به صورت ویژه تر، شما می توانید به عنوان مثال از طریق سرچ :روش سوم
کارا، به مشخصات لوله بازکن های مجرب  در گوگل و کلیک بر روی سایت فنی بازکنی پونک

 .مختص همان منطقه دسترسی پیدا کنید

 



که شامل اطالعات افراد آگهی دهنده  خدمات لوله بازکنی تهران عالوه بر صفحه اصلی :نتیجه گیری
در کلیه مناطق می باشد، در مواقع ضروری که فرصت مطالعه و یا جستجوی بیشتر در گوگل ندارید 

ز طریق روش سوم به صفحه خدمات لوله بازکنی در مناطق پونک، تهرانپارس، ستارخان، می توانید ا
پاسداران، ونک، نیاوران، پیروزی، تهرانسر، نارمک، شهران، شهرک غرب، جردن، یوسف آباد، 

مرزداران، گیشا، سعادت آباد، سهروردی، صادقیه، رسالت، یادگار و... مراجعه و هر چه سریعتر 
 .فع نماییدمشکلتان را ر 

 
  ارائه خدمات لوله بازکنی در پونک تهران با مجموعه فنی کارا

 

 

 

 

 

 



 االت متداول در زمینه لوله بازکنی تهرانسؤ

 ارسال لوله بازکن توسط فنی کارا به محل چقدر طول میکشه ؟ �� .۱
دقیقه به زمان  ۲۵تا  ۲۰فنی کارهای ما در سریع ترین زمان ممکن به محل میرسن که معموالً بین  ✔

 .نیاز دارن

 هزینه لوله بازکنی در فنی کارا چقدره ؟ �� .۲
بازکنی پس از بازدید رایگان از محل، بر اساس این موارد تعیین میشه: نوع گرفتگی  قیمت لوله ✔

 ...لوله، ابزار مورد استفاده، طول فنر، مدت زمان رفع گرفتگی و سختی آن و

  ساعات کار لوله بازکن های فنی کارا ⏲ .۳
سر تهران و سایر شهرها کلیه خدمات لوله بازکنی در فنی کارا به صورت فوری و شبانه روزی در سرا ✔

 .به کاربران ارائه میشه

 آیا تضمینی جهت دریافت خدمات لوله بازکنی در فنی کارا وجود داره؟ �� .۴
بله هزینه لوله بازکنی پس از بازشدن گرفتگی و انجام کار دریافت میشه و تیم رضایت سنجی هم  ✔

 .ام میدناز لحظه درخواست تا زمان تحویل کار پیگیری کارتون رو انج

 چه اقداماتی برای پیشگری از کرونا توسط لوله بازکن ها انجام میشه؟ ��
کلیه لوله بازکن ها مؤظف به ضدعفونی نمودن خود و وسایل پس از انجام کار و هم چنین حضور  ✔

 .با ماسک در محل می باشن


